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Szanowni Absolwenci!

Zgodnie z planem odbyła się w dniach 19-21 maja bieżącego roku wycieczka członków naszego Stowarzyszenia do
Lwowa. Brałow niej udział 32 członków. Kolega Edward Aleksandrowicz opisuje: Zakwaterowanie uczestników miało miejsce w
nowoczesnym  hotelu  „Sputnik”,  15  minut  autokarem  od  centrum,  w  którym  skupia  się  życie  kulturalne  miasta.  Dzięki
wspaniałemu  przewodnikowi  –  lwowskiemu  autochtonowi  –  mówiącemu  pięknym  polskim  językiem,  odwiedziliśmy  dwa
kościoły katolickie,  w jednym z nich,  kto chciał,  mógł  uczestniczyć w mszy świętej  odprawianej  po polsku.  Zaznajomieni
zostaliśmy z katedrą ormiańską, cerkwią wołowską, klasztorem Karmelitów. Mieliśmy okazję zwiedzić prochownię i podziwiać
panoramę Lwowa z kopca, który był usypany przez Lwowiaków jak ten w Krakowie.  Był też wyjazd poza miasto, gdzie w
Olecku, Podhorcach i Złoczewie mieliśmy okazję zetkną się z historią kresową Polski. Zobaczyliśmy zabudowania Politechniki
lwowskiej,  dworca  kolejowego,  miejsca  urodzenia  Wojciecha  Kilara,  knajpkę,  gdzie  „leczyli”  się  słynnymi  kroplówkami
Baczewskiego. Wiemy, jak wygląda budynek Opery lwowskiej, co dla Bytomian ale nie tylko, jest ważnym obiektem, gdyż
stamtąd wywodzą się twórcy bytomskiej Opery. Zwiedzaliśmy budynek kasyna, jako zabytek, bo typowego dla tego rodzaju
przybytki wyposażenia tam nie ma. Duże i niezapomniane wrażenia pozostawia „żywa” historia Polski, zawarta w pomnikach i
nagrobkach na cmentarzu Łyczakowskim oraz „Orląt lwowskich”. Przewodnikowi wycieczki serdecznie podziękowaliśmy. Jest
propozycja aby w roku przyszłym zorganizować przez Stowarzyszenie wycieczki do Wilna.

3 czerwca w Zajeździe Leśnym w Reptach Śląskich odbyło się kolejne spotkanie członków naszego Stowarzyszenia.
Program  spotkania  był  tradycyjny  i  obejmował  omówienie  bieżących  spraw  dotyczących  Stowarzyszenia  i  szkoły  a  w
szczególności zakończenia roku szkolnego. 

Nasza szkoła była gospodarzem wojewódzkich obchodów zakończenia roku szkolnego (23 czerwca). W uroczystej
akademii udział wzięły między innymi władze wojewódzkie na czele z Jarosławem wieczorkiem, Wojewodą Śląskim, Śląskim
kuratorem Oświaty Urszulą Bauer, Senatorem R.P. prof. Krystianem Probierzem oraz prezydentem Bytomia Damianem Bartylą.
Nowy rok szkolny to rok wdrożenia reformy edukacji. W naszym województwie została ona wprowadzona sprawnie, dzięki
wzorowej współpracy z samorządami. Za ogrom włożonej pracy, setki spotkań i rozmów pragnę dziś gorąco podziękować –
mówiła Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty. Głos zabrał też Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski,  który skierował słowa
podziękowania do wszystkich zaangażowanych w pracę nad wprowadzeniem reformy edukacji  narodowej.  Tradycyjnie już
podziękowania  za  10  miesięcy  wytężonej  nauki  i  pracy  bytomskich  szkół  złożył  Damian  Bartyla  prezydent  Bytomia.  Po
oficjalnych przemówieniach odbyła się część artystyczna, podczas której nie zabrakło wizytówki naszej szkoły czyli Szkolnej
Orkiestry  Dętej.  W repertuarze  koncertu  znalazło  się  pięć  utworów prezentujących  różne gatunki  muzyczne.  Tego dnia
wręczono  także  nagrody  i  wyróżnienia  dla  najlepszych  uczniów  naszej  szkoły.  Wyróżnienia  Śląskiego  Kuratora  Oświaty
otrzymali: Agnieszka Ukuś, Aleksandra Barszczak, Aleksandra Podsiadło, Monika Wrzesińska oraz Piotr Witkowski.

Do szkoły  dotarła smutna wiadomość o śmierci  w wieku 81  lat  wieloletniej  sekretarki  naszej  szkoły pani  Elżbiety
Malkowskiej.  Pracowała od 1953 roku za czasów dyrektora Michała Czernuszki, a przeszła na emeryturę w 2002 roku za
dyrektora Kazimierza Maruszczyka. Pani Malkowska to wzór pracowitości i zaangażowania na rzecz szkoły. Za swoją wzorową
pracę wyróżniona została w roku 2000 podczas jubileuszu 55 lecia szkoły najwyższym szkolnym wyróżnieniem, medalem
„Bene Meritus Scholae” (dobrze zasłużony szkole) z numerem 14-tym. Po przejściu na emeryturę wyjechała na stałe wraz z
mężem do swojej córki zamieszkałej w Niemczech w miejscowości Leverkusen. Msza święta w intencji zmarłej odbyła się 4
września bieżącego roku w kościele Św. Barbary w Bytomiu. Cześć Jej Pamięci.

Rok przyszły (2018) to rok 30 lecia działalności naszego Stowarzyszenia. Dokładna data uroczystości i program jej
przebiegu będzie  ustalony  na naszym Walnym zebraniu  w dniu  25 listopada,  na które  już teraz  serdecznie zapraszam.
Proponuje się,  aby uroczystości  te odbyły się w czerwcu lub wrześniu przyszłego roku. Jest wiele spraw organizacyjnych
związanych z naszym jubileuszem. Zapraszam przeto do dyskusji. Najbliższa okazja będzie już 23 września, podczas naszego



jesiennego spotkania w „Zajeździe Leśnym” w Reptach Śląskich. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00. jest prośba, aby
Pani Dyrektor złożyła informację o wyniku egzaminu dojrzałości, egzaminach z przygotowania zawodowego oraz organizacji
nowego roku szkolnego. Na pewno będzie ożywiona dyskusja na temat programu jubileuszu naszego Stowarzyszenia. Koszt
udziału  to  tradycyjnie  50  zł.  Dla  niezmotoryzowanych  zapewnimy  transport,  zbiórka  zainteresowanych  wyjazdem  na
podwórku szkolnym o godzinie 9.30 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia).

Kolejny Biuletyn informacyjny ukaże się w drugiej połowie listopada. 

prezes Stowarzyszenia
Kol. Zbigniew Szczerba

Bytom, wrzesień 2017

www.absolwentpsb.bytom.pl
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